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1048.

Na temelju članka 9. Pokrajinske skupštinske odluke o objavi propisa i drugih akata („Službeni list APV“, br. 54/14, 29/17 i 12/18), utvrđuje se

ISPRAVAK  POKRAJINSKE SKUPŠTINSKE ODLUKE
“NAJBOLJE IZ VOJVODINE”

U Pokrajinskoj skupštinskoj odluci  o  ustanovljavanju  znaka  „Najbolje  iz Vojvodine“ („Službeni list APB“, broj 20/21), Prilog koji je  
sastavni  dio  ove pokrajinske skupštinske odluke, mijenja se i  glasi:

PLASMAN ZNAKA LOGOTIPA 10

Ovaj ispravak objaviti u „Službenom  listu Autonomne Pokrajine Vojvodine “.

101  Klasa: 9-7/2021-02
Novi Sad, 12. srpnja 2021. godina

ZAMJENIK GENERALNOG TAJNIKA
Boris Bajić
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1049.

Na temelju članka 14. Odluke o osnivanju Pokrajinskog zavoda za 
ravnopravnost spolova („Sl. list APV“, broj 14/04 i broj 3/06) i član-
ka 17. Statuta Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost spolova („Sl. list 
APV“, broj 17/05), Upravni odbor Pokrajinskog zavoda za ravnoprav-
nost spolova donosi

P R A V I L N I K 
O UVJETIMA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA 
BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJU AP VOJVODINE

 ZA KUPNJU SEOSKIH KUĆA
 S OKUĆNICOM ZA 2021. GODINU,

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu bespo-
vratnih sredstava bračnim parovima na teritoriju AP Vojvodine za 
kupnju seoskih kuća s okućnicom iz proračuna Zavoda za ravnoprav-
nost spolova (u daljnjem tekstu: Zavod) i izbor bračnih parova, od-
nosno izvanbračnih partnera (u daljnjem tekstu: Sudionici natječaja) 
kojima će biti dodijeljena bespovratna sredstva za kupnju seoskih kuća 
s okućnicom na teritoriju AP Vojvodine za 2021. godinu .

Svi nazivi za funkcije izraženi u gramatičkom muškom rodu, po-
drazumijevaju prirodni ženski i muški spol osoba na koje se odnose.

Članak 2.

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na 
teritoriju AP Vojvodine za kupnju seoskih kuća s okućnicom za 2021. 
godinu(u daljnjem tekstu: Natječaj), raspisuje se na temelju odluke 
ravnatelja Zavoda i objavljuje na internetskoj stanici Zavoda i u „Služ-
benom listu AP Vojvodine“.

Odluka iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži:
1. ukupan opseg sredstava koja se dodjeljuju;
2 . rok za podnošenje prijave na Natječaj.

Članak 3.

Uvjeti za dodjelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na te-
ritoriju AP Vojvodine za kupnju seoskih kuća s okućnicom iz članka 
2. ovog Pravilnika odnose se na utvrđivanje ispunjenosti uvjeta Sudi-
onika natječaja.

Sudionici natječaja mogu biti bračni parovi i izvanbračni partneri 
koji skupno ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. da jedan od supružnika/izvanbračnih partnera nije stariji od 40 
godina života u momentu podnošenja prijave na Natječaj; 

2. da imaju prebivalište na teritoriju AP Vojvodine;
3. da su supružnici u bračnoj zajednici, odnosno izvanbračni par-

tneri s trajnijom zajednicom života ( sukladno Zakonu), u mo-
mentu podnošenja prijave na Natječaj;

4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nekretnine na teritoriju 
Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od 
dana objave Natječaja; 

5. da je barem jedan od supružnika, odnosno izvanbračnih partne-
ra u radnom odnosu. Ukoliko je Sudionik natječaja u radnom 
odnosu na određeno vrijeme, radni odnos mora trajati najmanje 
do isteka roka za podnošenje prijava na Natječaj ;

6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po posvojenju s po-
tencijalnim prodavateljem nekretnine;

7. da Sudionici natječaja u momentu podnošenja prijave nemaju 
neizmirenih dospjelih obveza po osnovi poreza i doprinosa  u 
skladu s propisima Republike Srbije .

Sudionici natječaja mogu se prijaviti samo s jednom prijavom, a 
visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Građevinska vrijednost nekretnine koja se predlaže za kupnju, ne 
smije biti veća  od 2.000.000,00 dinara.

Sudionici natječaja ne mogu otuđiti nekretninu u narednih 5 godina, 
a ostala pitanja u vezi s sredstvima osiguranja nekretnine bit će detalj-
no regulirana ugovorom.

Nekretnina koju Sudionici natječaja predlažu za kupnju može se na-
laziti na području svih naseljenih mjesta na teritoriju AP Vojvodine, 
osim gradskih i općinskih administrativnih središta/sjedišta .

Nekretnina koju Sudionici natječaja predlažu za kupnju mora biti 
sigurna i imati uvjete za stanovanje.

Nekretnina može biti u suvlasništvu više osoba kada se svi suvlasni-
ci pojavljuju kao prodavatelji svojih suvlasničkih dijelova.

Ne smiju postojati neriješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretni-
ni, ne smije biti upisan bilo kakav teret na zemljišnoknjižnom izvatku, 
a nekretnina i dijelovi okućnice moraju biti izgrađeni sukladno propi-
sima o planiranju i izgradnji.

Članak 4.

Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta iz članka 3. ovog Pravilnika, osim 
uvjeta navedenog u stavku 2. točka 6. navedenog članka, provodi Po-
vjerenstvo za dodjelu bespovratnih sredstava.

Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta da je nekretnina koju Sudionici na-
tječaja predlažu za kupnju sigurna i s uvjetima za stanovanje obavlja 
pravna osoba (gospodarsko društvo ili poduzetnik) koje raspolaže 
stručnim kadrovskim kapacitetima, odnosno inženjerima odgovara-
juće struke.

Pravna osoba iz stavka 2. ovog članka je dužna Povjerenstvu za 
dodjelu bespovratnih sredstava dostaviti izvješće o stanju nekretnine 
utvrđenom prilikom obilaska nekretnine koje su Sudionici natječaja 
predložili za kupnju.

Ukoliko stručna osoba iz stavka 2. ovog članka nakon obilaska ne-
kretnine koje su Sudionici natječaja predložili za kupnju ustvrdi da 
predmetna nekretnina nije sigurna i/ili nema uvjeta za stanovanje, ta-
kva prijava će biti odbijena.

Radi pružanja usluga iz stavka 2. ovog članka Zavod zaključuje 
ugovor s pravnom osobom koja raspolaže stručnim kadrovskim kapa-
citetima, odnosno inženjerima odgovarajuće struke.

Sudionici natječaja koji ispunjavaju uvjete rangiraju se dodjelom 
odgovarajućeg broja bodova i to prema sljedećim kriterijima:

1. za svakog zaposlenog Sudionika natječaja - 10 bodova;
2.  za svakog zaposlenog Sudionika natječaja  koji ima vlastiti posao 

(samozapošljavanje) u trajanju od najmanje godinu dana od dana 
objavljivanja Natječaja - po 5 bodova;

3 . za svakog Sudionika natječaja koji ima:
- do 1 godine staža osiguranja - 0 bodova,
- od 1 do 3 godine staža osiguranja - po 2 boda,
- od 3 do 5 godina staža osiguranja - po 4 boda, 
- od 5 do 7 godina staža osiguranja - po 6 bodova, 
- od 7 do 10 godina staža osiguranja - po 8 bodova,
- preko 10 godina staža osiguranja - po 10 bodova;

4. za svakog Sudionika natječaja koji ima srednju školu po 5 bo-
dova;

5. za svakog Sudionika natječaja koji ima završen stručni studij u 
trajanju od tri godine - po 7 bodova;

6. za svakog Sudionika natječaja koji ima završen osnovni, master 
ili specijalistički akademski studij - po 10 bodova;

7. za svakog Sudionika natječaja koji ima doktorat - po 15 bodova.

U situaciji kada dva ili više Sudionika natječaja imaju isti broj bodo-
va, rangiranje tih Sudionika natječaja će se vršiti primjenom sljedećih 
rezervnih kriterija i to prema navedenom redoslijedu:

1. broj djece Sudionika natječaja i to tako što će prednost imati 
Sudionici natječaja koji imaju veći broj djece;
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2. razvijenost općine i to tako što će prednost imati Sudionici na-
tječaja  čija se predložena nekretnina nalazi na teritoriju općine 
sa statusom nedovoljno razvijene i nerazvijene (

3. Sukladno Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti 
regija i jedinica lokalne   samouprave za 2014. godinu („Sl. 
glasnik RS“, br. 104/2014));

4. redoslijed prijema prijave i dokumentacije u Zavod i to tako što 
će prednost imati Sudionici natječaja koji su ranije podnijeli 
prijavu i dokumentaciju na Natječaj.

Članak 5.

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje na Natječaju navedenih u ovom 
pravilniku, Sudionici natječaja dokazuju dostavljanjem sljedeće doku-
mentacije koju podnose uz prijavu na Natječaj:

1. potvrda obrazovne institucije/ustanove o stupnju obrazovanja;
2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije (ne stariji od 6 mjeseci 

od dana objavljivanja Natječaja);
3. dokaz o bračnoj zajednici (izvadak iz matice vjenčanih Sudio-

nika natječaja, ne stariji od mjesec dana od dana objavljivanja 
Natječaja), a kao dokaz o izvanbračnoj zajednici ovjerena izja-
va o izvanbračnoj zajednici, uz potpis dva svjedoka. Ovjerena 
izjava o izvanbračnoj zajednici mora biti sastavljena nakon 
raspisivanja ;

4. dokaz o radnom odnosu Sudionika natječaja (prijava na miro-
vinsko-invalidsko osiguranje – M obrazac i preslika ugovora o 
radu). Ukoliko je Sudionik natječaja u radnom odnosu na odre-
đeno vrijeme, radni odnos mora trajati najmanje do isteka roka 
za podnošenje prijava na Natječaj ;

5. dokaz o stažu osiguranja Sudionika natječaja, i to potvrda iz-
dana od strane nadležne organizacijske jedinice Republičkog 
fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u okviru koje je 
naveden ukupno ostvaren mirovinski staž;

6. ovjerenu izjavu Sudionika natječaja  da na teritoriju Republike 
Srbije ne posjeduju u vlasništvu/suvlasništvu nekretninu (stam-
beni objekt, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) 
i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objave Na-
tječaja;

7. potvrdu Ministarstva financija RS - Porezne uprave da nije bilo 
prijenosa prava vlasništva ili suvlasništva na ime Sudionika 
natječaja;

8. potvrdu Ministarstva financija RS - Porezne uprave da je Sudi-
onik natječaja izmirio dospjele poreze i doprinose;

9. potvrdu izdanu od strane RGZ – služba za katastar nekretni-
na o neposjedovanju imovine u mjestu prebivališta Sudionika 
natječaja;

10 .  izvadak izdan od strane RGZ – služba za katastar nekretnina, za 
nekretninu koju Sudionici natječaja predlažu za kupnju;

11. izjavu potencijalnog prodavatelja da je/su prihvatio/li uvjete 
Natječaja, uključujući i sadržaj Obavijesti o obradi osobnih po-
dataka te da je/su suglasan/suglasni s istim;

12. potvrdu o prebivalištu Sudionika natječaja izdanu od strane 
MUP;

13. ovjerenu izjavu Sudionika natječaja da će stanovati u predmet-
noj kući i da istu neće otuđiti u razdoblju od 5 godina od dana 
potpisivanja ;

14. ovjerenu izjavu Sudionika natječaja da oni i prodavatelj/proda-
vatelji nekretnine uzajamno nisu krvni srodnici u pravoj liniji 
do bilo kog stupnja, a u pobočnoj zaključno s drugim stupnjem, 
kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po posvojenju.

Potvrde, uvjerenja i izvaci nadležnih tijela iz stavka 1. točka 5), 7), 
8), 9), 10), i 12) ovog članka moraju biti izdane nakon raspisivanja Na-
tječaja.

Dokumentacija podnesena na Natječaj se ne vraća.

Neće se razmatrati prijave koje su:
1. Nepravodobne (prijave koje su podnesene nakon isteka roka 

predviđenog u tekstu natječaja);
2. Nedopuštene (prijave podnesene od strane osoba koje nisu 

predviđene natječajem, odnosno na koje se ciljevi natječaja i 
namjena sredstava ne odnose);

3. Nepotpune i nerazumljive (prijave uz koje nisu priloženi svi 
potrebni dokazi i dokumentacija, nepotpisane, s nepopunjenim 
rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, poslane faksom ili 
elektroničkom poštom i koje sadrže nerazumljive ili nečitke 
podatke).

Članak 6.

Nekretnina za čiju kupnju se dodjeljuju bespovratna sredstva, su-
kladno ovom pravilniku, mora skupno ispunjavati sljedeće uvjete:

- da se radi o nekretnini koja je upisana u Katastar nekretnina, 
odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavatelja, bez tereta;

- da prodavatelj(i)  nekretnine i Sudionici natječaja nisu krvni 
srodnici u pravoj liniji do bilo kog stupnja, a u pobočnoj za-
ključno s drugim stupnjem, kao ni u tazbinskom srodstvu ili 
srodstvu po posvojenju; 

- da ne postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi na nekretnini;
- da je sigurna i ima uvjete za stanovanje;
- nekretninu predlažu Sudionici natječaja;
- da je nekretnina, kao i svi dijelovi okućnice koji se nalaze na 

katastarskoj čestici na kojoj je i nekretnina, izgrađena suklad-
no propisima koji reguliraju planiranje i izgradnju, odnosno da 
ne postoji zabilježba da je nekretnina ili dio okućnice izgrađe-
na bez dozvole.

Utvrđivanje ispunjenosti uvjeta iz stavka 1. ovog članka vrši se na 
temelju dokaza navedenih u članku 5. stavak 1. točka 10) ovog Pra-
vilnika, kao i na temelju izvješća pravne osobe iz članka 4. stavak 2. 
ovog Pravilnika.

Članak 7.

Stručne poslove u postupku po Natječaju obavlja Povjerenstvo za 
dodjelu bespovratnih sredstava (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo formira  i imenuje ravnatelj Zavoda za natječajni rok, 
uz suglasnost Upravnog odbora.

Povjerenstvo ima 3 člana/članice od kojih jedan član/članica mora 
biti diplomirani pravnik.

Članovi Povjerenstva ne mogu u isto vrijeme biti primatelji sredsta-
va koja se dodjeljuju po osnovi Javnog natječaja.

Pravilnik o radu Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka, kojim se 
preciznije uređuje način rada i odlučivanja Povjerenstva, donosi  rav-
natelj Zavoda.

Članak 8.

Povjerenstvo je dužno:
- razmotriti podnesene prijave po objavljenom Natječaju za do-

djelu bespovratnih sredstava, a radi utvrđivanja pravodobno-
sti i potpunosti;

- za sve pravodobne i potpune prijave utvrditi ispunjenost uvje-
ta iz članka 3. ovog Pravilnika, osim uvjeta članka 3. stavak 2. 
točka  6. ovog Pravilnika;

- na temelju izvješća podnesenoga od strane pravne osobe iz član-
ka 4. stavak 2. ovog Pravilnika utvrditi ispunjenost uvjeta koji 
se odnose na sigurnost i ispunjenost uvjeta za stanovanje ne-
kretnina predloženih za kupnju;

- sačiniti prijedlog liste Sudionika natječaja kojima se dodjeljuju 
sredstva (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava) i da ga dostavi 
ravnatelju Zavoda radi odlučivanja.

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i svaku drugu dokumentaciju 
od sudionika Natječaja i povezanih osoba, kao i izvršiti terensku kon-
trolu koja bi utjecala na donošenje prijedloga odluke u smislu ostvari-
vanja ciljeva Natječaja.
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Članak 9.

Korisnici sredstava se obvezuju na stanovanje u predmetnoj nekret-
nini.

Troškove prijenosa vlasništva i ustanovljavanja tereta na nekretnini 
koja je predmet Natječaja snose Korisnici sredstava. 

Članak 10.

Povjerenstvo je dužno  u roku od 30 dana od dana isteka roka za 
podnošenje prijava na Natječaj sačiniti prijedlog liste Sudionika na-
tječaja kojima se dodjeljuju sredstva i dostaviti ga ravnatelju Zavoda.

Odluku o dodjeli sredstava Zavoda donosi ravnatelj Zavoda na pri-
jedlog Povjerenstva i uz suglasnost Upravnog odbora u roku od 15 
dana od dana dobivanja prijedloga liste Sudionika natječaja kojima se 
dodjeljuju sredstva.

Članak 11.

Odluka o dodjeli sredstava objavljuje se na oglasnoj ploči i na inter-
netskoj stranici Zavoda. 

Sudionika natječaja mogu u roku od 3 dana od dana objave odluke 
o dodjeli sredstava izvršiti uvid u dokumentaciju koju su podnijeli na 
Natječaj.

U roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodjeli sredstava, 
Korisnici sredstava zaključuju ugovor sa Zavodom i ugovor s proda-
vateljom nekretnine sljedećim redoslijedom: Zavod i korisnici, zatim 
korisnici i prodavatelj/prodavatelji.

Zavod će sredstva prenijeti na  račun Korisnika sredstava u banci 
koju izabere Korisnik sredstava, a Korisnik sredstava je dužan u roku 
od 3 dana sredstva prenijeti na račun prodavatelja/prodavatelja u banci 
i izvadak iz banke dostaviti Zavodu. 

Sudionici natječaja kojima su odlukom dodijeljena sredstva dužni 
su nekretninu, na temelju sklopljenog ugovora, upisati u katastar ne-

kretnina/zemljišne knjige u po 1/2 suvlasničkih dijelova nekretnine i u 
zemljišnoknjižni uložak upisati hipoteku za buduće i uvjetno potraži-
vanje u korist AP Vojvodine. 

Članak 12.

Prijava na Natječaj podnosi se na propisanom obrascu. 

Prijava na Natječaj podnosi se neposredno Zavodu osobno ili pu-
tem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Pokrajinski zavod za 
ravnopravnost spolova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, s nazna-
kom „Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava bračnim parovima 
na teritoriju AP Vojvodine za kupnju seoskih kuća s okućnicom za 
2021. godinu“.

Članak 13.

Pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka Sudionika natje-
čaja i Korisnika sredstava regulirana su Obaviješću o obradi osobnih 
podataka, koja čini sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 14.

Pravilnik o uvjetima za dodjelu bespovratnih sredstava bračnim 
parovima na teritoriju AP Vojvodine za kupnju seoskih kuća s okućni-
com broj: 18/2020 od 23.1.2020. godine stavlja se izvan pravne snage. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom obave u „Službenom listu AP 
Vojvodine“.

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Klasa: 173/2021  
Datum: 13.7.2021.

Aleksandar Jovanović
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA 

POKRAJINSKOG ZAVODA ZA 
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

Napomena:

Ovaj „Službeni list APV“ ne objavljuje se na jezicima nacionalnih manjina ‒ nacionalnih zajednica, sukladno članku 5. stavku 2. 
Pokrajinske skupštinske odluke o objavi propisa i drugih akata („Službeni list APV“, broj: 54/14 i 29/17).  
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SKUPŠTINA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

1048. Ispravak Pokrajinske skupštinske odluke o ustanovlja-
vanju znaka „Najbolje iz Vojvodine“;

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST 
SPOLOVA

1049. Pravilnik o uvjetima za dodjelu bespovratnih sredstava 
bračnim parovima na teritoriju AP Vojvodine za kup-
nju seoskih kuća s okućnicom za 2021. godinu;

POSEBNI DIO
POKRAJINSKA VLADA

1050. Rješenje o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutar-
njoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozoriš-
nom muzeju Vojvodine, Novi Sad 

1051. Rješenje o davanju suglasnosti na dopunu Financij-
skoga plana Centra za obiteljski smještaj i posvojenje 
Novi Sad za 2021. godinu 

1052. Rješenje o davanju suglasnosti Studentskom centru 
„Novi Sad“ u Novom Sadu za obavljanje drugihdjelat-
nosti koje su u funkciji osnovne djelatnosti

1053. Rješenje o prestanku rada na položaju vršitelja dužno-
sti pomoćnika pokrajinskog tajnika za gospodarstvo i 
turizam

1054. Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika 
pokrajinskog tajnika za gospodarstvo i turizam 

1055. Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika 
Pokrajinskog tajnika za financije 

1056. Rješenje o prestanku rada na položaju vršitelja dužno-
sti pomoćnika pokrajinskog tajnika za socijalnu politi-
ku, demografiju i ravnopravnost spolova;

1057. Rješenje o prestanku rada na položaju vršitelja dužno-
sti pomoćnika pokrajinskog tajnika za socijalnu politi-
ku, demografiju i ravnopravnost spolova;

1058. Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika 
pokrajinskog tajnika za socijalnu politiku, demografiju 
i ravnopravnost spolova; 

1059. Rješenje o postavljenju vršitelja dužnosti pomoćnika 
pokrajinskog tajnika za socijalnu politiku, demografiju 
i ravnopravnost spolova; 

1060. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Uprav-
nog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 
Novi Sad

1061. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uprav-
nog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 
Novi Sad 

1062. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzor-
nog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 
Novi Sad

1063. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nad-
zornog odbora Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, 
Novi Sad 

1064. Rješenje o prestanku dužnosti predsjednika i članova 
Upravnog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u 
Novom Sadu

1065. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Uprav-
nog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom 
Sadu 

1066. Rješenje o prestanku dužnosti predsjednika i članova 
Nadzornog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u 
Novom Sadu

1067. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzor-
nog odbora Pozorišnog muzeja Vojvodine u Novom 
Sadu 

1068. Rješenje o prestanku dužnosti predsjednika i člano-
va Upravnog odbora Muzeja suvremene umjetnosti 
Vojvodine u Novom Sadu

1069. Rešenje o imenovanju predsjednika i članova Uprav-
nog odbora Muzeja suvremene umjetnosti Vojvodine u 
Novom Sadu 

1070. Rješenje o prestanku dužnosti predsjednika i članova 
Nadzornog odbora Muzeja suvremene umjetnosti 
Vojvodine u Novom Sadu

1071. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzor-
nog odbora Muzeja suvremene umjetnosti Vojvodine u 
Novom Sadu

POKRAJINSKO TAJNIŠTVO ZA OBRAZOVANjE, 
PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE - 

NACIONALNE ZAJEDNICE

1072. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu rukopisa      
prijevoda udžbenika Glazbena kultura 1, za prvi razred 
gimnazije društveno-jezičnog, prirodno-matematičkog 
i općeg smjera, pisan na mađarskom jeziku i pismu; 
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1073. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbenika „Biologija 8“, za osmi razred 
osnovne škole, pisanog na mađarskom jeziku i pismu; 

1074. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbenika „Likovna kultura 4“, za Četvrti 
razred osnovne škole, pisanog na mađarskom jeziku i 
pismu; 

1075. Rješenje o odobravanju za nakladu i uporabu ruko-
pisa udžbenika Glazbena kultura 4, za Četvrti razred 
osnovne škole pisan na mađarskom jeziku i pismu; 

1076. Rješenje o odobravanju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbeničkog kompleta „Matematika 1“ za 
prvi razred osnovne škole pisanog na mađarskom 
jeziku i pismu; 

1077. Rješenje o odobravanju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 4, 
za četvrti razred osnovne škole na mađarskom jeziku i 
pismu; 

1078. Rješenje o odobrenju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbenika Kemija 8 za osmi razred osnovne 
škole, pisanog na hrvatskom jeziku i pismu; 

1079. Rješenje o odobravanju za nakladu i uporabu rukopisa 
prijevoda udžbeničkog kompleta Priroda i društvo 4, 
za četvrti razred osnovne škole na hrvatskom jeziku i 
pismu; 

OGLASNI DIO
POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST 

SPOLOVA

1080. Javni natječaj  za dodjelu bespovratnih sredstava brač-
nim parovima na teritoriju AP Vojvodine za kupnju 
seoskih kuća s okućnicom za 2021. godinu.


